Toelichting op het financiële jaar 2020
Ter afsluiting van het jaar 2020 hierbij een korte toelichting op het financiële overzicht van onze
parochie H. Agatha, Eys.
Inkomsten
Ondanks de lagere inkomsten van de kerkbijdrage, de collectegelden en de Heilige Missen hebben
we ca. € 10.000 meer ontvangen ten opzichte van 2019. Dit is te danken aan de vele giften van
parochianen, die onze parochie in deze coronacrisis een warm hart toedragen. Hartelijk dank
hiervoor!!
Uitgaven
Aan de uitgavenkant zijn we echter geconfronteerd met gestegen kosten (ca. €2000) t.o.v. 2019.
Het gevolg hiervan is dat we in 2020 ca. € 500 meer uitgegeven dan ontvangen hebben. Dit ten
opzichte van het negatieve saldo van ca. € 8.000 in 2019.
Als kerkbestuur zijn we natuurlijk erg verheugd over de vele giften. We hopen verder dat in 2021 ook
de parochianen die tot op heden niet of niet meer deelnemen aan de kerkbijdrage, overwegen hier
ook (weer) aan deel te gaan nemen. Dit in het belang van onze geloofsgemeenschap en de sociale
functie die wij als parochie hebben en waarop iedere parochiaan in zowel goede alsook slechte tijden
een beroep mag doen.
Het mag duidelijk zijn dat het in leven en actief houden van een parochie de nodige organisatorische
en financiële inspanningen vereist. Deze inspanningen worden met plezier verricht door het
kerkbestuur met aan het hoofd natuurlijk onze meneer pastoor Reijnen. Het zou echter niet mogelijk
zijn om onze parochie draaiende te houden zonder uw financiële steun en de inzet van onze vele
vrijwilligers!
Onze rekeningen en boeken zijn na controle door dhr. J. Görtzen (lid kerkbestuur) en dhr. J. Urlings
(geen kerkbestuurslid) voor akkoord bevonden, waarna wij de jaarrekening van onze parochie H.
Agatha (geaccordeerd door het kerkbestuur), ter goedkeuring aan het Bisdom hebben aangeboden.
Tot slot hopen wij als kerkbestuur nog jaren te mogen rekenen op uw aller sympathie, steun en
participatie bij de activiteiten die er toe bijdragen dat onze geloofsgemeenschap levendig voor
iedereen gehouden worden.
Bent u geïnteresseerd in de financiële huishouding van onze parochie en wilt u hier verder over
geïnformeerd worden, is het mogelijk om via ons secretariaat (tel.: 043-4511243) een afspraak te
maken met de penningmeester.
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